
Výroční 

zpráva
MAS ORLICKO, Z.S. 2018

MAS ORLICKO, z.s.
Telefon: 465 611 150 Adresa: Zemědělská 1004

Web: www.mas.orlicko.cz 564 01 Žamberk 



Obsah
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

I. MAS ORLICKO, Z.S.

I.1. Profil společnosti

I.2. Orgány a jejich činnosti

I.3 Členství v dalších organizacích

I.4 Propagace

II. ČINNOST V ROCE 2018

II.1. Integrovaná strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje

II.2. Místní akční plány rozvoje vzdělávání

II.3. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

II.4. Malý LEADER pro Orlicko

II.5. Evropské inovační partnerství

II.6. Jedeme všichni

III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

IV. PODĚKOVÁNÍ

OBSAHStr. 01 



Str. 02 

Úvodní slovo předsedy

Vážení členové MAS, partneři, kolegové, zástupci kraje, občané
regionu a zástupci organizací na území MAS ORLICKO, dovolte mi
předložit Vám Výroční zprávu MAS ORLICKO, z.s. za rok 2018.
Ten započal podáním žádostí pro projekty MAP, schválením
harmonogramu výzev operačního programu Zaměstnanost a
schválením výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
V dalším průběhu roku nezůstala pozadu ani výzva pro zemědělce z
Programu rozvoje venkova. Po vyhlášení těchto výzev probíhaly
semináře a konzultace se žadateli, příjmy žádostí, následně kontroly,
hodnocení a schvalování přijatých projektů, ovšem ani tím však
následná administrace neskončila. Pokračovala již osvědčená
spolupráce s Výběrovou komisí. Jediným rozdílem bylo její zúžení z
29 na 25 členů. Nicméně tuto spolupráci si velice chválíme a členům
patří naše velké díky!
Zopakovali jsme výzvu „Malý LEADER pro Orlicko“, tentokrát
zaměřenou na posílení kapacit členských organizací se statutem
neziskové organizace/příspěvkové organizace/církev při realizaci
projektů, které přispívají k naplnění Strategice CLLD v oblastech,
které není možné financovat z dalších nástrojů využívaných MAS
ORLICKO, z.s.
Na území Žamberecka, Králicka, Orlickoústecka a Českotřebovska se
od 1. 5. 2018 rozeběhla realizace projektů Místního akčního
plánování II., a s ní se rozrostla i kancelář MAS.
Vznikly také nové webové stránky www.MASproORLICKO.cz, kde si
můžete prohlédnout úspěšně zrealizované projekty.
Podzim nám přinesl také řadu nových projektů, přijatých do 4. vlny
výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Doufejme
tedy, že nám po kladné administraci, hodnocení a jejich realizaci,
budou přibývat na již zmiňovaném webu plném úspěšných žadatelů.

Ing. Václav Kubín
předseda

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

http://www.masproorlicko.cz/
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I.1. Profil společnosti

MAS ORLICKO, z.s. je nezisková organizace, která byla založena
v roce 2006 na území totožném s územím mikroregionu Sdružení
obcí Orlicko (založeno v roce 1992). MAS ORLICKO vznikla jako
přirozeně se vyvíjející buňka, navazující na existující síť vztahů a
spolupráce na úrovni mikroregionu a rozšířila platformu diskusního
pole o dalším rozvoji regionu Orlicka zapojením dalších subjektů
(občanů, podnikatelů, spolků) spolupracujících na principu
partnerství.

Během své existence se území MAS ORLICKO postupně rozrůstalo,
k 31.12.2018 svou činnost realizovala na území 57 obcí s více než 86
tisíci obyvateli.

V roce 2018 měla MAS ORLICKO,z.s. 51 členů.

MAS ORLICKO 

je společenství zodpovědných 
a vzdělaných lidí, kteří se 

aktivně podílejí na vytváření, 
rozvoji a udržení hodnot 

svého území ve zdravém a 
přirozeném prostředí.
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Kmenoví zaměstnanci MAS 

ORLICKO v r. 2018:

Manažerka: 

Ing. Ivana Vanická

Zaměstnanci kanceláře: 

Martina Pařilová, DiS.
Lucie Krejčová

Ing. Mgr. Marie Kršková
Ing. Alice Brožková

Bc. Martina Rosenbergerová
Lenka Šťovíčková

Mgr. Adéla Faltusová
Mgr. Veronika Výborná

Lucie Osuská

Další zaměstnanci:

Ing. Ivo Muras
Michaela Boková

PhDr. Petra Novotná

Stálí zaměstnanci zajišťují 

běžný chod kanceláře MAS a 

průběžně zajišťují realizaci 

jednotlivých projektů.

ADMINISTRATIVNÍ A PERSONÁLNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ

Administrativní záležitosti i výkon chodu kanceláře MAS ORLICKO
funguje od 1.1.2016 na adrese Zemědělská 1004, Žamberk.

Zajištění činnosti MAS ORLICKO

Předseda MAS ORLICKO v roce 2018:

AgroKonzulta Žamberk, s.r.o., při výkonu funkce zastoupená Ing.
Václavem Kubínem.

Předseda jedná navenek jménem společnosti.

Místopředsedové MAS ORLICKO:

Sdružení obcí Orlicko, při výkonu funkce zastoupené Ing. Josefem
Paďourem

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, při výkonu funkce zastoupený
Pavlem Šislerem

Jednají jménem předsedy v jeho nepřítomnosti, na základě pověření.
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I.2. Orgány a jejich činnosti

Rada MAS ORLICKO

Rada MAS ORLICKO má 8 členů a je statutárním orgánem MAS
ORLICKO. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy.

Členové:

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., ve funkci předsedy Rady MAS
ORLICKO, jednající jménem Ing. Václava Kubína

Sdružení obcí Orlicko, ve funkci místopředsedy MAS ORLICKO, při
výkonu funkce zastoupená Ing. Josefem Paďourem

Region Orlicko - Třebovsko, ve funkci místopředsedy MAS ORLICKO,
při výkonu funkce zastoupený Pavlem Šislerem

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., ve funkci člena Rady MAS ORLICKO,
při výkonu funkce zastoupená Ing. Oldřichem Žďárským

Ing. Petr Mareš, ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající
jménem Ing. Petra Mareše Ph.D.

JERMS, z.s., ve funkci člena Rady MAS ORLICKO, jednající jménem
Silvie Serbouskové

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, ve funkci člena
Rady MAS ORLICKO, jednající jménem Mgr. Luboše Bäuchla

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, ve funkci člena Rady MAS
ORLICKO, jednající jménem Petra Helekala

V roce 2018 se jednání Rady uskutečnilo jedenáctkrát. Šestkrát
proběhlo hlasování per rollam.

Od 1.1.2018 působí ve funkci 
předsedy MAS ORLICKO, z.s. 

AgroKonzulta Žamberk spol. s 
r.o., zastoupena Ing. 
Václavem Kubínem.
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Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem, představovaný
shromážděním všech členů MAS. V roce 2018 byla svolána celkem
dvakrát.

Členství v MAS ORLICKO
Členem MAS ORLICKO, z.s. se může stát každá fyzická osoba starší 18
let, která má trvalé bydliště v regionu, který spadá pod působnost
příslušné MAS. Členy se samozřejmě mohou stát i právnické osoby
(neziskové organizace i podnikatelé), které mají na území, jež pod
správu MAS spadá, sídlo nebo provozovnu či jinak v daném regionu
fakticky působí. Přijetím nových členů nesmí být narušena parita
zástupců veřejného, soukromého a podnikatelského sektoru v
členské základně.
Podmínky členství jsou zveřejněny na webových stránkách.

Revizní komise (kontrolní orgán) 
Revizní komise je složená ze 3 členů.
Komise provádí revizi hospodaření a činnosti MAS. Její členové jsou
oprávněni kontrolovat veškerou činnost MAS a jejich orgánů a
účastnit se jednání Rady jako přísedící. Zabývá se také případnými
střety zájmů osob účastnících se hodnocení a výběru projektů.

Členové: 
Cesta pro rodinu, z.ú., ve funkci předsedy Revizní komise, 
zastoupená Ing. Danou Hubálkovou 

Mgr. Oto Pavliš – jednající svým jménem, ve funkci člena Revizní 
komise 

ZEOS, s.r.o., ve funkci člena Revizní komise, zastoupený Ing. Petrem 
Tomaškem

V roce 2018 neprováděla Revizní komise žádné kontroly projektů.
Vykonávala však svou běžnou činnost jako je například inventarizace
majetku a pokladny či kontrola plnění rozpočtu a roční účetní
uzávěrky.
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Výběrová komise

Pro hodnocení přijatých projektů má MAS zvolenou Výběrovou
komisi, která aktuálně čítá 25 členů. Tato komise připravuje (na
základě výsledku nezávislého hodnocení projektů) podklady pro
schválení projektů k financování Radě MAS.

K dalším zásadním aktivitám členů Výběrové komise patří mimo
samotného hodnocení jednotlivých projektů především vyhodnocení
efektivity procesu hodnocení, vyhodnocení jednotlivých výzev a z
toho vyplývající návrhy změn v hodnotících (preferenčních)
kritériích, včetně jejich výkladu.

Členové: 

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí (ve funkci předsedy
Výběrové komise, zastoupen Ing. Jindřichem Kalousem), Správa
sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. (zastoupen Janem Vychem),
Kunvaldská, a. s. (zastoupen Miroslavou Celerovou), ZUŠ Jablonné
nad Orlicí (zastoupen Davidem Serbouskem, dipl. um.) Mgr. Emílie
Dolečková, Ing. Ladislav Dostálek, Ing. Lukáš Bednář, Ing. Helena
Dvorská, Mgr. Martin Halíř, Mgr. Hana Kotlářová, Mgr. Ivana
Nečekalová, Ing. Josef Orlita, Bc. Lenka Ševčíková, Marie Šubrtová,
Ing. Antonín Nykles , Růžena Lomarová, Ing. Bohuslav Kroulík, Ing.
Josef Franc, Mgr. Jiří švanda, Mgr. Ivan Bok, Mgr. Markéta Sychrová,
Ing. Jitka Macháčková, Mgr. Martina Mlynářová, Ing. Martin
Mikulášek, Pavel Neumeister

V roce 2018 proběhla dvě řádná jednání a pětkrát hlasovala 
Výběrová komise per rollam.
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I.3 Členství v dalších organizacích

V roce 2018 byla MAS ORLICKO, z.s. členem v následujících
organizacích:

• Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s.

• Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Pardubického kraje, o.s.

• Celostátní síť pro venkov

• Agrární komora v Ústí nad Orlicí

• Zemědělský klastr Orlicko

I.4 Propagace

Propagace činnosti je nezbytnou součástí dosažení vytyčeného cíle
MAS ORLICKO, kterým je přiblížit možnost získávání dotací i
drobným podnikatelům nebo neziskovým organizacím, vytvářet
prostředí pro rozvoj spolupráce v území, získávat podněty a
realizovat inovativní projekty pro zajištění rozvoje své činnosti.

V rámci toho se MAS ORLICKO, z.s. v roce 2018 zaměřila především
na následující aktivity:

Vydávání informací o činnosti MAS ORLICKO:

• Webové stránky MAS ORLICKO

• Facebook MAS ORLICKO

• obecní občasníky

• webové stránky obcí

• časopis Agrovenkov

• zprávy pro členy a obce

MAS ORLICKO, z.s. zveřejňuje informace na svých webech:

• www.mas.orlicko.cz – k výzvám, orgánům, provozní a další

• www.maporlicko.cz – k Místnímu akčnímu plánování

• www.masproorlicko.cz – podpořené projekty

http://www.mas.orlicko.cz/
http://www.maporlicko.cz/
http://www.masproorlicko.cz/
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II.1. Integrovaná strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje

V závěru prvního čtvrtletí roku 2018 byly vyhlášeny výzvy
Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního
operačního programu. V květnu se také otevřela Výzva MAS č. 3
Programu rozvoje venkova. Po vyhlášení výzev probíhaly semináře
pro žadatele, kde byla představena veškerá specifika a také práce se
systémem ISKP14+, určeným pro podávání žádostí. V průběhu
května a června se výzvy postupně uzavíraly.

Dne 10. 5. 2018 přijala MAS ORLICKO, z.s. do výzev IROP celkem 19
žádostí s celkovou hodnotou 15 686 789,76 Kč. Jako další byl
ukončen příjem žádostí v OPZ, kde každá z pěti výzev přijala jeden
projekt. Jarní vlnu výzev uzavřela výzva PRV s celkem 35 přijatými
žádostmi.

Následně probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
projektů v kanceláři MAS. Poté byly jednotlivé projekty předány
svým hodnotitelům. Zde byly obodovány a následně schváleny
Výběrovou komisí, která kladně hodnocené projekty doporučila
Radě k podpoře. Rada MAS schválila projekty ze všech tří operačních
programů v průběhu měsíce srpna. Poté byly postoupeny k
závěrečnému ověření způsobilosti.

Integrovaný regionální operační program rozjel celý tento kolotoč
znovu na podzim, když k 1. 10. 2018 otevřel druhou vlnu výzev
tohoto roku. Jednalo se celkem o 6 výzev s různým zaměřením a
všechny byly otevřené pro příjem žádostí až do 2. 11. 2018.
Následovala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, která
probíhala až do konce roku, takže výsledek snažení žadatelů i naší
kanceláře se dozvíme až v průběhu roku 2019.

Valná hromada na svém jednání 29. 11. 2018 schválila převod
nevyčerpaných prostředků v opatřeních programového rámce
Zaměstnanost ve prospěch opatření OPZ/1 Posilování kapacit
lokálních aktérů sociálního začleňování a zaměstnanosti. V
souvislosti s přijatými žádostmi ve druhé vlně výzev IROP také
navýšila alokace ve výzvě č. 15 a výzvě č. 18.
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Cílem výzvy je zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Alokace pro tuto výzvu činila 12 631 579 Kč. Požadavky žadatelů jsou rozepsány i sečteny v tabulce
schválených projektů.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Seznam schválených projektů - 22. 8. 2018

8. výzva MAS ORLICKO - Vzdělávání v klíčových kompetencích II. 
Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU Body

EKO-zahrádky ZŠ a MŠ Písečná Obec Písečná 479 595,14 Kč 455 615,38 Kč 50
Přístavba odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti v ZŠ Bohousová Obec Záchlumí 1 356 195,00 Kč 1 288 385,25 Kč

45

ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a 
bezbariérové úpravy Město Žamberk 1 014 444,61 Kč 963 722,37 Kč

45

Vybavení učebny pro výuku fyziky a chemie Město Letohrad 1 107 579,00 Kč 1 052 200,05 Kč 45
ZŠ Habrmanova jazyková laboratoř a 
bezbariérovost

Základní škola Česká Třebová, 
Habrmanova ulice 989 902,00 Kč 940 406,90 Kč

45

Odborné učebny ZŠ ve Výprachticích Obec Výprachtice 790 000,00 Kč 750 500,00 Kč 35
Zvyšování kvality odborného vzdělávání ve 
strojírenských oborech v návaznosti na 
potřeby sociálních partnerů v regionu

Střední škola 
uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí 781 418,00 Kč 742 347,10 Kč

35

ZŠ Moravská Králíky - environmentální  
učebna a školní zahrada Město Králíky 1 178 471,00 Kč 1 119 547,45 Kč

35

Pořízení technického zařízení pro praktické 
vyučování

Střední odborné učiliště 
opravárenské, Králíky, 
Předměstí 427 788 799,00 Kč 749 359,05 Kč

35

IT + infrastruktura školy 21. století  
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Bratří Čapků 1332 1 535 766,00 Kč 1 458 977,70 Kč

30

ZŠ Habrmanova Modernizace jazykové 
učebny

Základní škola Česká Třebová, 
Habrmanova ulice 296 123,00 Kč 281 316,85 Kč

30

Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku Město Česká Třebová 779 105,00 Kč 740 149,75 Kč 30

Rekonstrukce učebny přírodních věd pro 
Nádražku Město Česká Třebová 779 528,00 Kč 740 551,60 Kč

30

Celkem 8. výzva 11 876 925,75 Kč 11 283 079,45 Kč
Alokace 12 631 579,00 Kč 12 000 000,05 Kč
Převis/zbytek 754 653,25 Kč 716 920,60 Kč
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Cílem výzvy je vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku či rozšíření stávajících nebo vznik

nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Vhodnými žadateli byly poskytovatelé sociálních služeb.

Alokace pro tuto výzvu činila 2 105 263 Kč.

IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání I.

IROP – Dostupná péče o děti II.

Do výzvy nebyly přijaty žádné záměry.

Cílem výzvy bylo podpořit stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné

kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a dalších subjektů

poskytující předškolní vzdělávání mimo registraci dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), kde je

prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Alokace pro tuto výzvu činila 2 636 840 Kč.

IROP – Komunitní centra I.

Do výzvy nebyly přijaty žádné záměry.

Cílem výzvy je rozvoj komunitních center za účelem zlepšení lokální dostupnosti k sociálním službám a

sociálnímu poradenství a také přispění ke zlepšení realizace aktivit sociálního začleňování a prevence

sociálního začlenění.

Alokace pro tuto výzvu činila 5 263 158 Kč.

Seznam schválených projektů - dne 22. 08. 2018
10. výzva MAS ORLICKO - Infrastruktura pro sociální podnikání I.
Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU Body

Rozšíření sociálního podniku Albertinum Žamberk o 
vlastní výrobu občerstvení Sdružení Neratov, z.s. 915 000,00 Kč 869 250,00 Kč 60

Celkem 10. výzva 915 000,00 Kč 869 250,00 Kč
Alokace 2 105 263,00 Kč 2 105 263,00 Kč
Převis/zbytek 1 190 263,00 Kč 1 236 013,00 Kč
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IROP – Neformální a zájmové vzdělávání II.

Cílem výzvy je infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory).

Alokace pro tuto výzvu činila 5 308 114,64 Kč.

Projekty přijaté ve druhé vlně výzev IROP

IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.

Seznam schválených projektů - 22. 8. 2018

12. výzva MAS ORLICKO - Neformální a zájmové vzdělávání II.
Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU Body

Zkušební včelín Obec Červená Voda 596 154,60 Kč 566 346,87 Kč 65

Modernizace vybavení Robert Holmes 980 969,00 Kč 931 920,55 Kč 55

Malé vosí hnízdo Obec Červená Voda 642 409,82 Kč 610 289,32 Kč 50

Celkem 12. výzva 2 219 533,42 Kč 2 108 556,74 Kč
Alokace 5 308 114,64 Kč 5 042 708,91 Kč
Převis/zbytek 3 088 581,22 Kč 2 934 152,17 Kč

Seznam podaných projektů - 2. 11. 2018

13. výzva MAS ORLICKO - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.

Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

Rekonstrukce Dukelské ulice Město Česká Třebová 849 793,74 Kč 807 304,05 Kč

Chodník k trafostanici ve Voděradech Obec Voděrady 1 024 317,07 Kč 973 101,21 Kč

Chodník Písečná I. etapa Obec Písečná 2 099 489,01 Kč 1 994 514,55 Kč

Chodník Písečná II. etapa Obec Písečná 2 078 220,00 Kč 1 974 309,00 Kč

Chodník ulice Nádražní Město Jablonné nad Orlicí 1 937 208,07 Kč 1 840 347,66 Kč

Chodník a zárubní zeď u č.p. 27 Žampach Obec Žampach 1 272 448,00 Kč 1 208 825,60 Kč

Chodník Orlice - Kunčice, I. etapa Město Letohrad 999 000,00 Kč 949 050,00 Kč

Celkem 13. výzva 10 260 475,89 Kč 9 747 452,07 Kč
Alokace 14 736 842,10 Kč 14 000 000,00 Kč
Převis/zbytek 4 476 366,21 Kč 4 252 547,93 Kč
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IROP – Infrastruktura sociálních služeb II.

IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

Seznam podaných projektů - 2.11.2018

14.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb II.

Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

Autem do terénu Amalthea z.s. 610 000,00 Kč 579 500,00 Kč

Automobil pro terénní službu Cesta pro rodinu, z.ú. 334 000,00 Kč 317 300,00 Kč

Nákup osobního automobilu pro poskytování 
sociálních služeb ve městě Brandýs nad Orlicí Město Brandýs nad Orlicí 599 900,00 Kč 569 905,00 Kč

DPH Žampach - bezbariérový přístup do podkroví 
domku Adam

Domov pod hradem 
Žampach 1 559 797,00 Kč 1 481 807,15 Kč

NZDM KAMIN Ústí nad Orlicí - vybavení služby
RODINNÉ CENTRUM 
SRDÍČKO, z.s. 903 885,30 Kč 858 691,03 Kč

Vozidlo MAS Orlicko
ABATAB, spolek pro péči 
o rodinu 355 000,00 Kč 337 250,00 Kč

Celkem 14. výzva 4 362 582,30 Kč 4 144 453,18 Kč

Alokace 4 736 842,00 Kč 4 499 999,00 Kč

Převis/zbytek 374 259,70 Kč 355 545,82 Kč

Seznam podaných projektů - 2. 11. 2018

15. výzva MAS ORLICKO - Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

Zahradní učebna Červená Voda Obec Červená Voda 1 101 387,57 Kč 1 046 318,19 Kč

Inovace odborného a přírodovědného 
vzdělávání

Střední škola automobilní 
Ústí nad Orlicí 1 577 004,00 Kč 1 498 153,80 Kč

Přírodovědná učebna Městys Dolní Čermná 1 580 000,00 Kč 1 501 000,00 Kč

Vybavení přírodovědné učebny a zajištění 
konektivity školy Obec Výprachtice 1 512 860,04 Kč 1 437 217,03 Kč

Modernizace jazykové učebny
Střední škola obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk 979 678,00 Kč 930 694,10 Kč

Nová počítačová učebna
Střední škola obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk 1 537 660,00 Kč 1 460 777,00 Kč

Bezbariérová cesta ke vzdělání Město Letohrad 1 580 000,00 Kč 1 501 000,00 Kč
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Laboratoř přírodních věd Město Letohrad 715 141,00 Kč 679 383,95 Kč

ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s 
laboratoří a bezbariérové úpravy Město Žamberk 1 578 944,00 Kč 1 499 996,80 Kč

Modernizace jazykové učebny pro I. a II. stupeň 
ZŠ Červená Voda 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 1 502 366,00 Kč 1 427 247,70 Kč

Modernizace učebny dílen v Základní škole 
Česká Třebová, Nádražní ulice Město Česká Třebová 1 578 891,52 Kč 1 499 946,94 Kč

Modernizace učebny IT Obec Libchavy 1 521 749,03 Kč 1 445 661,57 Kč

Jazyková učebna Obec Libchavy 1 368 675,00 Kč 1 300 241,25 Kč

Modernizace učebny chemie v ZŠ Ústí nad Orlicí
Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11 1 554 327,00 Kč 1 476 610,65 Kč

Vybudování multimediální jazykové laboratoře v 
ZŠ Ústí nad Orlicí

Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Komenského 11 1 548 714,00 Kč 1 471 278,30 Kč

Rozvoj polytechnické výuky na ZŠ Králíky Základní škola Králíky 1 439 134,00 Kč 1 367 177,30 Kč

Modernizace cvičné kuchyňky sloužící žákům I. 
a II. stupně ZŠ Králíky Základní škola Králíky 1 171 946,00 Kč 1 113 348,70 Kč

Odborné učebny LSG - učebna přírodních věd
Letohradské soukromé 
gymnázium, o.p.s. 1 554 550,00 Kč 1 476 822,50 Kč

VDA Česká Třebová - rekonstrukce a 
modernizace zámečnické dílny a kovárny

Vyšší odborná škola a Střední 
škola technická Česká Třebová 1 565 167,00 Kč 1 486 908,65 Kč

Modernizace vzduchotechniky a vybavení 
svařovny

Střední odborné učiliště 
oprávárenské, Králíky, 
Předměstí 427 1 548 055,00 Kč 1 470 652,25 Kč

Modernizace svařovny elektrickým obloukem

Střední odborné učiliště 
oprávárenské, Králíky, 
Předměstí 427 1 548 055,00 Kč 1 470 652,25 Kč

Celkem 15. výzva 30 064 304,16 Kč 28 561 088,93 Kč

Alokace 14 141 974,59 Kč 13 434 875,87 Kč

Převis/zbytek -15 922 329,57 Kč -15 126 213,06 Kč

Dne 29. 11. 2018 VH MAS schválila navýšení prostředků v této výzvě až do výše požadované dotace
všemi žadateli. K 31. 12. 2018 bylo projednání této změny / navýšení PŘED SCHVÁLENÍ ŘÍDÍCÍM
ORGÁNEM, nicméně MAS plánuje plnou podporu všech předložených žádostí, které projdou úspěšně
všemi kroky hodnocení projektů.
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IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III.

IROP – Dostupná péče o děti III.

Seznam podaných projektů - 2. 11. 2018

16. výzva MAS ORLICKO - Neformální a zájmové vzdělávání III.

Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

Cvičná kuchyňka pro potřeby neformálního a 
zájmového vzdělávání Obec Výprachtice 450 182,56 Kč 427 673,43 Kč

Celkem 16. výzva 450 182,56 Kč 427 673,43 Kč

Alokace 3 113 125,58 Kč 2 957 469,30 Kč

Převis/zbytek 2 662 943,02 Kč 2 529 795,87 Kč

Do výzvy nebyly přijaty žádné záměry.

Alokace pro tuto výzvu činila 2 636 840 Kč.

IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II.

Seznam podaných projektů - 2. 11. 2018

18. výzva MAS ORLICKO - Infrastruktura pro sociální podnikání II. 
Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

Sociální firma Chráněnky z.ú. 2 242 900,00 Kč 2 130 755,00 Kč

Rozšíření podniku Renata Turková 2 195 000,00 Kč 2 085 250,00 Kč

Celkem 18. výzva 4 437 900,00 Kč 4 216 005,00 Kč

Alokace 2 242 900,00 Kč 2 130 755,00 Kč

Převis/zbytek -2 195 000,00 Kč -2 085 250,00 Kč

Dne 29. 11. 2018 VH MAS schválila navýšení prostředků v této výzvě až do výše požadované dotace
všemi žadateli. K 31. 12. 2018 bylo projednání této změny / navýšení PŘED SCHVÁLENÍ ŘÍDÍCÍM
ORGÁNEM, nicméně MAS plánuje plnou podporu všech předložených žádostí, které projdou úspěšně
všemi kroky hodnocení projektů.
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Nové učebny, chodníky, vybavení sociálních služeb, ale i zájmových a vzdělávacích zařízení a mnoho 
dalšího.

Všechny zrealizované či probíhající projekty na www.MASproORLICKO.cz!

Některé z letos zrealizovaných projektů

http://www.masproorlicko.cz/
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V rámci území MAS ORLICKO byla identifikována potřeba komplexního rozvoje služeb hospicového

charakteru (mobilní hospicové služby). V současné době jsou tyto služby relativně dobře saturovány v

oblasti zajištění péče o umírajícího v domácí péči, nedostatečně jsou však rozvinuty a poskytovány služby

zaměřené na poskytování služeb neformálním pečovatelům.

Alokace pro tuto výzvu činila 1 500 000 Kč.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPZ – Podpora pečujících osob a neformální péče

Seznam schválených projektů - 7. 8. 2018

Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora pečujících osob a neformální péče
Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009814

Podpora neformálních pečovatelů 
Domácího hospice Alfa-Omega

Oblastní charita Ústí 
nad Orlicí

1 500 000,- 1 275 000,-
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OPZ – Podpora dětských skupin

V rámci území byla zmapována potřeba zajištění služeb provozu dětské skupiny.

Alokace pro tuto výzvu činila 2 500 000 Kč.

Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora dětských skupin

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009816

Dětská skupina Maceška
Cesta pro rodinu, 
z.s.

2 498 555,63 Kč 2 123 772,28 Kč
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OPZ – Podpora rodin v agendě OSPOD včetně Asistovaného kontaktu

V území MAS ORLICKO byla identifkována jasná a spojitá potřeba zajištění služby, která by se zaměřovala

na potřeby dětí, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy v důsledku nedostatečného fungování přirozené

funkce rodiny. Jedná se především o problémy související s ohrožením zdravého psychického a fyzického

vývoje dětí v důsledku nedostatečné péče rodičů, či jiných pečujících osob, rozpadu rodiny, či její

nedostatečné přirozené funkce, atd.

Alokace pro tuto výzvu činila 4 527 823,22 Kč.

Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Programy a aktivity v oblasti SPOD
Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009819

Podpora rodin v agendě OSPOD 
včetně Asistovaného kontatku

Centrum 
J.J.Pestalozziho, o.p.s.

3 917 927,50 Kč 3 330 238,37 Kč
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OPZ – Podpora sociálně vyloučených lokalit II

V roce 2017/2018 byl v rámci strategie CLLD podpořen pilotní projekt realizace komunitní práce v Ústí

nad Orlicí zaměřený na ověření využití metody komunitní sociální práce pro řešení potřeb osob žijících v

sociálně vyloučených lokalitách. V návaznosti na mapování potřeb území je tato výzva zaměřena na

pokračování realizace komunitní práce ve městě Ústí nad Orlicí, s cílem dále zlepšovat situaci osob žijících

v sociálně vyloučených lokalitách. Místně bude komunitní práce vzhledem k decentralizaci SVL v Ústí nad

Orlicí probíhat nejen v jednotlivých lokalitách, ale dle potřeb na území celého města Ústí nad Orlicí.

Alokace pro tuto výzvu činila 1 400 000 Kč.

Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora sociálně vyloučených lokalit II

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009817

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí SKP-CENTRUM, o.p.s. 1 400 000,- 1 190 000,-
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OPZ – Sociální podnikání

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v

oblasti sociálního podnikání.

Alokace pro tuto výzvu činila 2 000 000 Kč.

Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Sociální podnikání

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel CZV projektu Příspěvek EU

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009893

Rozšíření sociálního podniku Albertinum
Žamberk o vlastní výrobu občerstvení

Sdružení 
Neratov, z.s.

1 959 373,75 Kč 1 665 467,68 Kč

Některé z aktuálně realizovaných projektů OPZ
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Příměstské tábory či dětský klub. Kompletní přehled právě probíhajících projektů na 
www.MASproORLICKO.cz.

http://www.masproorlicko.cz/
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výzva MAS ORLICKO č. 3
Dne 16. 5. 2018 vyhlásila MAS výzvu č. 3 s alokací celkem 13 100 

000,- Kč. Příjem žádostí poté probíhal od 30. 5. do 13. 6. 2018 a ve 

výzvě bylo k dispozici pět fichí:

PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění

PRV/4 – Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby

PRV/6 – Podpora drobného nezemědělského podnikání

PRV/7 – Neproduktivní investice v lesích

PRV/8 – Zlepšení kvality polních cest

Dne 13. 6. 2018 bylo do 3. výzvy Programu rozvoje venkova přijato 

35 žádostí.

Ve fichích PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění a

PRV/6 – Podpora drobného nezemědělského podnikání zaznamenala

MAS značný převis žádostí, a tak ne všechny podané žádosti o dotaci

byly podpořeny. Seznam podpořených projektů je uveden v

tabulkách podaných projektů.

Do fichí PRV/7 – Neproduktivní investice v lesích a PRV/8 – Zlepšení

kvality polních cest bylo přijato po jedné žádosti, avšak v rámci

administrativní kontroly MAS byly ukončeny z důvodu nesplnění

podmínek pravidel výzvy.
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Seznam podaných projektů - 16. 6. 2018

FICHE PRV/6 PODPORA DROBNÉHO NEZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ

Název projektu CZ Žadatel
Místo realizace 
projektu

Výdaje, ze kterých 
je stanovena 
dotace v Kč Výše dotace v Kč PM Body

CNC/ manuální obráběcí 
stroj Jaromír Ježek Horní Třešňovec 1 664 000,00 Kč 748 800,00 Kč 1 200
Přístavba skladovacích 
prostor a zámečnické 
dílny pro rozšíření Luboš Jandejsek Studené 4 814 442,00 Kč 2 166 498,00 Kč 2 180

CELKEM: 6 478 442,00 Kč 2 915 298,00 Kč

Seznam vybraných žádostí 

Seznam podaných projektů - 16. 6. 2018

FICHE PRV/1 ROZVOJE SEKTORU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY A ŠECHTĚNÍ

Název projektu CZ Žadatel
Místo realizace 
projektu

Výdaje, ze 
kterých je 
stanovena dotace 
v Kč Výše dotace v Kč PM Body

VETLABFARM s. r. o. – rozvoj 
živočišné výroby VETLABFARM s. r. o. Dolní Čermná 1 666 660,00 Kč 999 996,00 Kč 2 220

Pořízení nakladače do živočišné 
výroby Martin Král Dolní Morava 1 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 1 175

Kontinuální rozvoj farmy 
Heřmanice V30 s. r. o.

Heřmanice u 
Králík 350 000,00 Kč 245 000,00 Kč 0 155

Manipulační ohrada pro skot + 
fixační klec, napájecí vozík na ml

Rolnická společnost 
s. r. o Červená Voda 385 000,00 Kč 231 000,00 Kč 0 140

Fixační klec, plotové dílce, 
posuvné branky a příkrmiště Filip Fišar Česká Třebová 278 000,00 Kč 166 800,00 Kč 0 135

Rekonstrukce technologie 
ustájení a napájení Jaromír Šeda Helvíkovice 350 000,00 Kč 210 000,00 Kč 0 135

Nákup techniky pro rozvoj 
živočišné výroby Bc. Jan Marek Horní Třešňovec 399 000,00 Kč 279 300,00 Kč 0 135

Nákup přihrnovače krmiva
PODORLICKO a. s. 
MISTROVICE Verměřovice 495 000,00 Kč 297 000,00 Kč 0 135

CELKEM: 4 923 660,00 Kč 3 029 096,00 Kč
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Pojízdná prodejna, vysokozdvižný vozík, balička kulatých balíků či nákup zemědělských strojů a další 
novinky v území přinesly výzvy Programu rozvoje venkova v území MAS ORLICKO, z.s.

Všechny zrealizované či probíhající projekty na www.MASproORLICKO.cz!

Některé z již zrealizovaných projektů

http://www.masproorlicko.cz/
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Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje je
realizována v rámci projektů Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS.

Kancelář MAS pořádá semináře pro žadatele a žadatelům se věnuje
také prostřednictvím telefonických, elektronických či osobních
konzultací.

Realizace SCLLD byla od roku 2016 do června 2018 financována z 
projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, 

číslo projektu: CZ.06.4.59/0:0/0.0/15_003_0001727.

Od června 2018 až do konce roku 2023 na ni navázal projekt 
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II, číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008386
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II.2. Místní akční plány rozvoje        

vzdělávání

První čtvrtletí roku 2018 bylo závěrečným obdobím projektů
Místních akčních plánů (MAP) na podporu rozvoje kvalitního a
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve dvou územích –
Ústeckoorlicku + Českotřebovsku a Žamberecku + Králicku.

V průběhu měsíce února probíhala soutěž o nejlepší (mimo)školní
projekt. Účastníci hlasování vybírali mezi aktivními školami a
neziskovými organizacemi tu, která se zapojila do projektu na
podporu vzdělávání s nejzajímavější akcí. Odměněny byly nejen
vítězné organizace a děti, ale hodnotné ceny obdrželo také dvacet
hlasujících.
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Vítězi soutěže se stali (za projekt MAP v území Žamberk a Králíky)
Základní škola a mateřská škola Červená Voda s projektem Zdravé
stravování a (za projekt MAP v území Ústí nad Orlicí a Česká
Třebová) Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová s jejich
projektem Co jsme si vypěstovali, to si sníme. Vydali se tak se svými
dětmi do vědecko-zábavního centra VIDA v Brně.

Konečným završením projektu bylo společné jednání Řídících výborů
MAP, na kterých vystoupily také zástupci školních parlamentů.

Na projekty MAP plynule navázaly projekty MAP II.
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II.3. Místní akční plány rozvoje        

vzdělávání II

1. 5. 2018 jsme zahájili realizaci projektů Místních akčních plánů II
(MAP II), opět na dvou územích – ve SO ORP Žamberk a Králíky a ve
SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Projekty MAP II plynule navázaly na předchozí dvouleté projekty
MAP a budou realizovány v období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2022.
Cílem projektů je zlepšení úrovně vzdělávání pomocí podpory
rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Ve SO ORP Žamberk a Králíky se do projektu zapojilo všech 45 škol
(podle RED IZO), ve SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová se
zapojilo také všech 39 škol (podle RED IZO). Schválené finanční
prostředky na realizaci jsou 12,158 mil. Kč (ŽA+KR) a 11,9 mil. Kč
(ÚO+ČT). Partnery projektů jsou: města Letohrad, Králíky, Ústí nad
Orlicí a Česká Třebová a dále Pedagogicko-psychologická poradna
Ústí nad Orlicí.

Na začátku realizace projektu nastavil Realizační tým způsob
spolupráce a komunikace, a také nadefinoval proces pro zajištění
jednotlivých typů aktivit. Podle plánovaných termínů realizace
jednotlivých aktivit byly zpracovány detailní podklady pro finanční
řízení projektu a nastaven proces pro kontrolu jeho plnění. Také byl
vytvořen evaluační plán, kterým se bude projekt MAP II řídit po
celou dobu jeho realizace. Pro každou aktivitu byl způsob hodnocení
nastaven tak, aby odpovídal jejímu časovému cyklu, cílům a výsledky
byly dokladovatelné k povinným výstupům

V září zahájily na obou územích činnost 4 pracovní skupiny (PS), řídící
pracovní skupina (ŘPS) a řídící výbor (ŘV). PS pro rozvoj čtenářské
gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a PS pro rovné
příležitosti si kladou za cíl detailněji se vyjadřovat k jednotlivým
stanoveným otázkám, strategicky plánovat a přinášet své podněty a
návrhy z terénu.

PS pro financování je zaměřená na identifikaci finančních zdrojů pro
realizaci naplánovaných aktivit. Jejím úkolem je také projednání
Strategického rámce a připravování podkladů pro rozhodnutí ŘV.
Kromě povinných PS byla ustavena i ŘPS, ve které jsou začali
pracovat zástupci PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a
rovné příležitosti. ŘPS působí jako partnerské těleso ŘV,
komunikační spojka mezi jednotlivými PS a ŘV a celý proces
aktualizace MAP řídí a koordinuje.
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Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je i nadále ŘV, jehož
činnost byla na obou územích zahájena 25.9.2018. ŘV schválily
Jednací řád ŘV, Statut a dále byli zvoleni jejich předsedové a
místopředsedové. ŘV projednaly a vzaly na vědomí složení a činnost
jednotlivých PS, aktualizovanou organizační strukturu MAP,
prodloužily platnost Memoranda o spolupráci a vzaly na vědomí plán
činností pro příští období. Dále byla schválena Dokumentace MAP –
aktualizovaný Strategický rámec (SR) a část Řízení procesu MAP,
jehož součástí je také zpracovaný Komunikační plán.

V rámci aktivity s názvem Popis potřeb škol proběhlo v roce 2018
oslovení jednotlivých škol a navázání spolupráce s kontaktní osobou
na každé škole. Od října 2018 začaly naše odborné manažerky
postupně navštěvovat jednotlivé školy v území a společně s nimi
zpracovaly Popis potřeb škol, ve kterém jsou zachyceny reálné
potřeby dané školy. Do konce roku se nám podařilo zpracovat na
území ŽA+KR Popisy potřeb škol zhruba u 90 % škol, na území UO+ČT
zhruba u 50 % škol. Popisy budou dokončeny na jaře 2019.
Nasbírané údaje budou v agregované podobě sloužit jako jeden ze
vstupů do analytické části celého procesu MAP.

Další významnou částí projektu jsou tzv. Implementační aktivity,
které byly na obou územích naplánovány na základě výstupů z
projektu MAP I. Školy na obou územích byly nejprve na lednových
schůzkách informovány o jednotlivých projektech a v případě zájmu
si mohly podat závaznou přihlášku k zapojení se do projektu.
Projekty, které vyžadují předchozí závazné přihlášení jsou uzavřené
veřejnosti a týkají se pouze zapojených škol. Některé projekty jsou
však otevřené, do těch se mohou zapojit pedagogičtí pracovníci ze
všech škol a také široká veřejnost.
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V SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizujeme těchto 8
implementačních projektů:

4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností
Cílem projektu je podpořit předávání zkušeností mezi učiteli, řediteli,
pedagogy volného času a dalšími zástupci škol z regionu v oblastech
základních gramotností, technického a přírodovědného vzdělávání,
osobnostně-sociálního rozvoje, inovativních směrů ve výuce a
managementu. 13. 10. 2018 proběhla odborná stáž ELIPSA
Montessori centrum Pardubice.

4.2 I mimo školu je zábava
Cílem projektu je podpořit děti a žáky, kteří jsou ohroženi školním
neúspěchem a mají speciálně vzdělávací potřeby. Realizace bude
zahájena na jaře 2019.

4.3 Místně zakotvené učení z pohledu učitelů a pedagogů a tvorba
regionální učebnice
Cílem projektu je propojit život školy s místní komunitou. Učitelé
společně se žáky diskutují problémy ve svém okolí, zjišťují nové
informace a nově nabyté informace předávají dalším spolužákům.
24. 9. 2018 proběhla úvodní schůzka se zapojenými školami. Ve
druhém pololetí školního roku 2018/2019 budou zapojenými
školami zpracovány první úkoly.

4.4 Nové metody a formy práce v mateřských školách
Cílem projektu je rozvoj dovedností a schopností pedagogických
pracovníků předškolního vzdělávání v oblasti nových metod a forem
práce. 18. 12. 2018 proběhlo úvodní setkání k pedagogické
diagnostice a stimulaci dítěte předškolního věku se zapojenými
mateřskými školami.

4.5 Rozvoj kompetencí výchovných poradců
Cílem projektu je rozvoj dovedností a schopností výchovných
poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod, které v
konečném důsledku zamezí předčasný odchod žáků ze vzdělání a
zvýší kompetence žáků pro volbu vlastní kariéry a orientaci na trhu
práce v regionu. 27. 6. 2018 proběhla úvodní schůzka se zapojenými
školami. V tomto projektu pracujeme s programem COMDI na
diagnostiku žáků, proto prvním krokem bylo proškolení všech osob,
které jsou do projektu zapojeny. V průběhu podzimu 2018 probíhalo
testování náslechových skupin žáků. Zkušenosti z testování
náslechových skupin a z vyhodnocování výsledků si účastníci mohli
vyměnit a sdílet na schůzce 7. 11. 2018.
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4.6A Prázdninové setkání s technikou a přírodními vědami
Cílem projektu je podpořit rozvoj motorických a praktických
dovedností u dětí a žáků v rámci mimoškolních aktivit (příměstský
tábor). V průběhu roku 2018 proběhly se zástupci spolupracujícího
subjektu koordinační schůzky. První příměstský tábor bude
realizován v červenci 2019.

4.6B Spolupráce VOŠ a SŠT Česká Třebová a základních škol v České
Třebové
Cílem projektu je podpořit rozvoj motorických a praktických
dovedností u dětí a žáků jak v rámci běžné výuky (workshopy pro
žáky), tak v rámci mimoškolních aktivit (volnočasový kroužek). Na
podzim probíhaly schůzky s koordinátorem projektu a řediteli ZŠ a 5.
12. 2018 proběhly na Vyšší odborné škole a střední škole technické
Česká Třebová workshopy pro žáky základních škol v České Třebové,
které mají popularizovat technické vzdělávání.

4.7A Od semínka po sklizeň – zvyšování sociální a praktických
dovedností u dětí a žáků do 15 let
Cílem projektu je podpořit komunitní využití zahrady u Klubu Rébus
v České Třebové k rozvoji sociálních a praktických dovedností a
schopností u dětí a žáků do 15 let v oblasti přírodovědného a
polytechnického vzdělávání. 11. a 12. 10. 2018 proběhl první
workshop zaměřený na úpravu zahrady u Klubu Rébus, 8. a 9. 11.
2018 proběhl druhý workshop na úpravu zahrady u Klubu Rébus, kdy
děti a žáci připravovali zahradu na zimu a 13. 12. 2018 proběhl
workshop s názvem Návštěva muzea.

4.7B Školní zahrady jako prostor k setkávání a vzdělávání
Cílem projektu je podpořit využití školních zahrad k rozvoji
dovedností a schopností pedagogických pracovníků v oblasti
přírodovědného a polytechnického vzdělávání. 25. 6. 2018 proběhla
úvodní schůzka se zapojenými školkami, 6. 11. 2018 proběhla
exkurze do MŠ Chleny, a v průběhu podzimu školky realizovaly
průzkum mezi rodiči k možným úpravám školní zahrady.

4.8 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním
vzdělávání ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
Cílem projektu je posílení kompetencí pedagogických pracovníků
předškolních zařízení ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. V
rámci projektu dojde ke spolupráci a sdílení zkušeností mezi
jednotlivými mateřskými školami z regionu, spolupráci a síťování
vedoucích pracovníků mateřských škol v oblasti řízení
pedagogického procesu. 3. 10. 2018 proběhlo setkání ředitelek a
vedoucích učitelek MŠ na téma ŠABLONY II.



Str. 33 ČINNOST V ROCE 2018

V SO ORP Žamberk a Králíky realizujeme celkem 5 
implementačních projektů:

4.1 Rozvoj kompetencí pro pedagogickou diagnostiku předškolních 
dětí – Klokanův kufr
Cílem projektu je praktická aplikace metodické pomůcky Klokanův 
kufr do praxe mateřských škol a metodická podpora pedagogických 
pracovníků. 19. 6. 2018 proběhla úvodní schůzka se zapojenými 
školami. 9. 10. 2018, 31. 10. 2018, 14. 11. 2018 a 7. 11. 2018 
proběhly prohlubující semináře k Diagnostice předškolního dítěte, 
které vedla zkušená lektorka paní Mgr. Jiřina Bednářová.

4.2 Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ (COMDI)
Cílem projektu je rozvoj dovedností a schopností výchovných 
poradců základních škol, zavedení a ověření nových metod, které v 
konečném důsledku zamezí předčasný odchod žáků ze vzdělání a 
zvýší kompetence žáků pro volbu vlastní kariéry a orientaci na trhu 
práce v regionu. 27. 6. 2018 proběhla úvodní schůzka se zapojenými 
školami. V tomto projektu pracujeme s programem COMDI na 
diagnostiku žáků, proto prvním krokem bylo proškolení všech osob, 
které jsou do projektu zapojeny. V průběhu podzimu 2018 probíhalo 
testování náslechových skupin žáků. Zkušenosti z testování 
náslechových skupin a z vyhodnocování výsledků si účastníci mohli 
vyměnit a sdílet na schůzce 7. 11. 2018.

4.3 A Agroenvironmentální výchova 
Cílem projektu je popularizace přírodovědného vzdělávání a rozvoj 
profesních kompetencí a sdílení zkušeností. V rámci této aktivity 
zahájil v září 2018 činnost zájmový volnočasový kroužek, který je 
realizován ve spolupráci s Masarykovou základní školou Klášterec 
nad Orlicí a s Živa a.s. Jednou z aktivit kroužku jsou i exkurze do 
regionálních zemědělských provozů a farem. A v neposlední řadě 
zahrnuje Agroenvironmentální výchova také Projektové dny v SŠ, 
spojené s prezentací vyučovaných oborů a prezentací 
zaměstnavatelů. 9. 10. 2018 proběhl Projektový den pro volbu 
povolání na SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun a 2. 11. 2018 
proběhl Projektový den pro volbu povolání na SOU opravárenské 
Králíky.  Tyto projektové dny jsou určeny žákům 8. a 9. třít ZŠ z 
daného území.

4.3 B Dědečkova dílna
Cílem projektu je popularizace technického vzdělávání, rozvoj 
profesních kompetencí a sdílení zkušeností. V rámci projektu zahájil 
v říjnu ve spolupráci s organizací Cesta pro rodinu, z.ú. v Žamberku 
svoji činnost volnočasový kroužek, který je určen pro děti do 15 let. 
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V rámci kroužku si děti vyzkouší pracovat s mnoha materiály,
zajímavým nářadím a naučí se používat různé přístroje. Kroužek
zahrnuje také exkurze do vybraných firem v regionu.

4.3 C Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství
při PSŠ Letohrad
Cílem projektu je popularizace technického vzdělávání a posílení
kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj. V průběhu
této aktivity bude vybudováno interaktivní centrum při PSŠ
Letohrad. Od října 2018 je realizován zájmový kroužek zaměřující se
na železniční modelářství a dále jsou plánovány sezónní veřejné
dílny, realizace exkurzí i realizace burzy pracovního uplatnění s účastí
potenciálních zaměstnavatelů.

4.3 D Robotika
Cílem projektu je popularizace technického vzdělávání a rozvoj
profesních kompetencí a sdílení zkušeností. V rámci projektu je
realizován volnočasový kroužek „Robotika“, který probíhá ve
spolupráci s Gymnáziem Žamberk a místní firmou Bühler. V rámci
kroužku budou probíhat i exkurze do různých firem v regionu.
Činnost kroužku byla zahájena 12. 9. 2018.

4.4 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností
Cílem projektu je podpořit předávání zkušeností mezi učiteli, řediteli,
pedagogy volného času a dalšími zástupci škol z regionu v oblastech
základních gramotností, technického a přírodovědného vzděláváním
osobnostně-sociálního rozvoje, inovativních směrů ve výuce a
managementu. 13. 10. 2018 proběhla odborná stáž ELIPSA
Montessori centrum Pardubice.

4.5 Cesta k otevřené škole
Tento projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu
komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách
a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v
širším území. Součástí projektu je i práce dětských parlamentů z
Červené Vody, Letohradu a Jablonného nad Orlicí. Vedoucím
dětských parlamentů je poskytována metodická podpora ze strany
tutora. Protože první aktivity proběhnou až v dubnu 2019, proběhla
na podzim roku 2018 úvodní schůzka s partnerem projektu – ZŠ
Červená Voda, na které byl projednán plán realizace za účelem
vybudování školy komunitního typu. Jednání se zúčastnili také
zástupci komunity a obce.
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Všechny tyto implementační (dlouhodobé) aktivity jsou uvedeny
na našich stránkách www.MAPorlicko.cz.
V sekci DLOUHODOBÉ AKTIVITY má každá implementační aktivita
vytvořenou vlastní stránku, na které najdete popis dané aktivity,
vytyčené cíle, plánovaný harmonogram, zapojené subjekty, přínosy
pro území / žáky / školy, aktuální informace, popřípadě zprávy o
plánovaných či proběhlých akcích včetně fotografií.

Aktuální informace také pravidelně zveřejňujeme na našem
facebooku: https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/

http://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/
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WWW.MAPORLICKO.CZ
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II.4. Malý LEADER pro Orlicko

ZÁMĚR: posílení kapacit členských organizací se statutem nezisková organizace / příspěvková

organizace / církev při realizaci projektů, které přispívají k naplnění Strategice CLLD v oblastech, které

není možné financovat z důvodu jejich zaměření, nebo objemu z dalších nástrojů využívaných MAS

ORLICKO, z.s. (programové rámce, místní akční plánování, …)

Dne 27. 7. 2018 vyhlásila MAS ORLICKO, z.s. výzvu „Malý LEADER pro Orlicko“. Své záměry mohly

předkládat členské organizace se statutem neziskové organizace/příspěvkové organizace/církev.

Do výzvy bylo přijato 9 záměrů v celkové hodnotě 2 042 859,40 Kč. Podmínkou podpory je 30% účast

žadatele na financování projektu.

Výzva je realizována Pardubickým krajem v rámci dotačního titulu z POV, který byl jednotlivými MAS

Pardubického kraje realizován pod názvem „Malý Leader“.



II.5. Evropské inovační partnerství

Dne 14. 8. 2017 byly zveřejněny schválené projekty v rámci operace
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. V celé ČR bylo
podáno pouze 15 projektů, v Pardubickém kraji jen jeden projekt –
Inovace způsobů stanovení optimálního termínu sklizně travních
porostů.

Žadatel projektu s dotací cca ve výši 6 mil. Kč - ZEOS s.r.o. Prostřední
Lipka podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR. Tímto se uzavřely přípravné práce na projektu, které
odstartovaly v listopadu 2015 založením Klastru ORLICKO, z.s. Ten
čítal 9 řádných členů a 4 členy přidružené. Jako přidružení členové v
klastru figurovali Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav
pícninářský v Troubsku, Výzkumná stanice Jevíčko a MAS ORLICKO,
z.s.

Realizace projektu byla zahájena v září 2017 s plánovaným
ukončením v srpnu 2021 a jednalo se o průkopnický projekt
spolupráce zemědělců s výzkumnými ústavy v našem regionu.

V projektu Operační skupiny Orlicko se jednalo o sledování kvality a
kvantity travních porostů – základního zdroje objemných krmiv pro
chovatele dobytka v podhorských oblastech.

Projekt byl po dohodě všech zúčastněných stran k 31. 10. 2018 
předčasně ukončen.
V dané problematice nadále probíhá spolupráce v rámci Klastru 
Orlicko.

Cíle projektu:

1. praktické výsledky sledování travních porostů vzhledem k
potřebám zemědělců

2. návrh terénní metody sledování stavu travních porostů a jeho
vhodnosti ke sklizni (pastvě)

3. spolupráce mezi výzkumnými subjekty a zemědělskými podniky:
hodnocení sledování travních porostů, jejich stavu a vhodnosti ke
sklizni.

4. pořízení polního přístroje, který by na základě korelačních rovnic
přizpůsobených travním porostům v ČR umožňoval stanovit
optimální termín sklizně s ohledem na produkci a kvalitu
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II.6. Jedeme všichni

Dne 24. 8. 2018 jsme se již tradičně vydali na cyklojízdu územím.
Jízda byla zahájena od sídla MAS v Žamberku (1. zastavení), odkud
jsme pokračovali přes Nekoř (2. zastavení) na Dolní Moravu (3.
zastavení). Cesta zpět do Žamberka vedla přes Mladkov a Pastviny.

Na každé zastávce bylo možné si vyzkoušet jízdu na elektrokole. V
závěru nám tachometr ukazoval 80 ujetých kilometrů. Ač předpověď
počasí nebyla příznivá, počasí nám skvěle vyšlo a jízdu jsme si naplno
užili.
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Str. 49 PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří všem členům MAS ORLICKO, členům Výběrové komise, obcím, městům a městysům v

působnosti naší MAS. Za jejich spolupráci, sdílení naší práce prostřednictvím webových stránek i

vývěsních desek a nástěnek, udržování vřelých vztahů a vstřícné jednání všem velmi děkujeme a

doufáme, že se společně budeme posouvat dopředu – za svými cíli.

Zvláštní poděkování patří svazkům obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Sdružení obcí Orlicko a

Region Orlicko-Třebovsko, kteří formou daru finančně podpořili provozní činnost MAS ORLICKO, z.s. a

kteří se aktivně podílejí na jejím chodu.


